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РЕФЕРАТ 

      Предмет дослідження: управління інвестиційним розвитком підприємства.
Об’єкт дослідження: Кременчуцьке КАТП 1628.
     Для розвитку будь-якої країни важливим є наявність інвестицій, так як
вони забезпечують стабільні умови їх економічного розвитку: створення нових
робочих місць, збільшення виготовленої продукції та її якості тощо.
Нестабільна суспільно-політична ситуація, військовий конфлікт на сході
країни, розбалансування фінансової системи позначились на негативному
залученні інвестицій підприємствами. Недостатність економічних стимулів для
іноземних інвесторів, неврегульована на законодавчому рівні діяльність
компаній зі страхування іноземних інвестицій та, в решті решт,відсутність
сприятливого інвестиційного клімату в державі стримують розвиток
інвестиційної діяльності.

Ключові слова: інвестиційне середовище, географічна структура
інвестицій, інвестор, галузева структура інвестицій, іноземні інвестиції, мотиви,
національна економіка.

Investments are important for the development of any country, as they provide
stable conditions for their economic development: creation of new jobs, increase of
manufactured products and their quality, etc. The unstable socio-political situation,
the military conflict in the east, and the imbalance of the financial system have
affected the negative attraction of investments by enterprises. The insufficiency of
economic incentives for foreign investors, the unregulated legislative activity of
foreign investment insurance companies, and, in the end, the absence of a favorable
investment climate in the state hamper the development of investment activity.

Key words: an investment environment, regional pattern of investments,
investor, is an of a particular branch structure of investments, foreign investments,
reasons, national economy.

   

                                                     
                                  


